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Høringsuttalelse - sammenslåing av Kongsberg tingrett og
Eiker, Modum og Sigdal tingrett

Innledning
Det vises til høringsbrev fra justis- og beredskapsdepartementet vedrørende
sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett med frist for
uttalelse satt til 5. september 2015. Undertegnede ønsker forslaget om sammenslåing
velkommen,

Hvem er vi
Undertegnede utgjør store deler av advokatmiljøet på Kongsberg og er flittige brukere av

begge tingrettene i et variert utvalg av saker.

Nærmere om forslaget
Navn
I forslaget fra departementet foreslås det to navn på den sammenslåtte tingretten: Vestre
Buskerud tingrett eller Kongsberg, Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

I valget av navn mener vi det bør velges et enklest mulig navn. Samtidig er det naturligvis
et poeng at navnet er beskrivende for hvilke områder rettskretsen vil dekke. Vi synes

Kongsberg og Eiker tingrett er et godt alternativ. Kongsberg, Eiker, Modum og Sigdal

tingrett fremstår som for langt. Navnebegrepet Vestre Buskerud har vi intet forhold til. A
gi den sammenslåtte tingretten dette navnet, vil etter vårt syn også være upresist og til
dels misvisende all den tid Hallingdal tingrett ligger lenger vest.

Dagens situasjon, ressurser og robusthet
Begge domstolene oppfattes i dag av oss som svært effektive og med høy kvalitet på sine

tjenester. De to tingrettene har i lengere tid praktisert et godt samarbeid seg imellom.
Blant annet har dette skjedd ved overføring av saker til hverandre ved behov. Det har
definitivt vært til publikums beste. Siden 1. juni 2015 har også sorenskriveren ved Eiker,

Modum og Sigdal tingrett vært konstituert som embetesleder ved Kongsberg tingrett i
tillegg til sitt eget embete. Sorenskriveren ved Kongsberg tingrett har på samme tid vært
konstituert tingrettsdommer ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett i tillegg til sitt embete
på Kongsberg. Dette har vært i tråd med en ønsket utvikling internt i de to tingrettene. Vi
er også kjent med at Øvrige ansatte i de to tingrettene har god kontakt på tvers av

domstolene. Slik vi ser det skulle forholdene således ligge godt til rette for en formell
sammenslåing av de to domstolene.

En sammenslåing medfører at den nye tingretten vil få åtte dømmende årsverk hvorav tre
dommere/sorenskrivere og fem dommerfullmektiger. I tillegg vil det være 9,7



saksbehandlerårsverk. En sammenslåing vil etter vårt syn skape en mer robust domstol
hvor en kan nyttegjøre seg ressursene på en enda bedre måte enn ved to separate
tingretter. Sammenslåingen vil etter vår oppfatning være et betydelig virkemiddel for å

sikre at domstolen er i stand til å mØte fremtidens utfordringer med større og mer
komplekse saker. Samtidig vil det sikre at behandlingen av saker ikke forsinkes av fravær.
Samlet vil dette også i fremtiden sikre det rettssøkende publikum i vårt distrikt en rask og
god behandling av deres saker for tingretten.

Vi er enig med departementet i at utfallet av den kommende kommunereformen ikke har
avgjørende betydning for den sammenslåingen av tingretter som foreslås. Det samme
gjelder for reduksjonen av antall politidistrikt som nå er vedtatt.

Antall kontorsteder
I departementets forslag legges det opp til fortsatt to kontorsteder. Dette begrunnes med
langsiktige leiekontrakter som det er uhensiktsmessig å tre ut av grunnet økonomiske
forhold. Undertegnede mener sammenslåing av de to domstoler er gunstig uavhengig av
antall kontorsteder. Det pekes likevel på at sammenslåing av kontorsteder trolig ville
medført den største gevinsten. At leieavtalenes varighet alene skulle tilsi at en må
fortsette med to kontorsteder, har vi vanskelig å se at en ikke kan finne løsninger på. På

Kongsberg er også tingrettens lokaler av en slik kvalitet at det uansett er ønskelig med
oppdaterin ger før leiekontraktens utlØp i 2020.

Lokalene i Hokksund er heller ikke store nok til å romme en samlokalisert tingrett.
Således er det nødvendig å finne et nytt bygg. I valg av kontorsted mener vi det vil være
mest naturlig at dette ligger på Kongsberg. Dette har blant annet med størrelse på byene å

gjøre, publikums bruk av domstolene - særlig næringslivet - og den nåværende
lokaliseringen av påtaleenhet på Kongsberg.
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